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A lap szellemi részére voná'tkoző 

minden közlemény 

H a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
Kischel Fülöp könyvkereskedése 

Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Fgyes szám ára 1 0  kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten : Uoldberger A. V. és 
Eekstein B. hird. Írod. Becsben: 
Schalek H., Dukes M.. Oppelik A , 
• Általános Tudósitó* hirdetési osz- 

’ tálya Budapest.

Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái fakarékpénztár«, »Muraküzi rakarekpenztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A nőkérdés.
A nők mind követelőidben hangoztatják 

igényüket a férfinemmel egyenjogúságuk 
iránt. Egyre hangosabban vindikálják ma
guknak az egyforma részt a nyilvános és 
magán életben.

A féri! a nőt, bármennyire tiszteli is 
benne a hitves társat, az anyát, azért a nőt 
mégis csak alárendeltnek tekinti. Igaz, hogy 
a férfi bánásmódjában manapság mindinkább 
a galantéria és gyöngédség nyilvánul, s a 
magyar nő, bár »urának« szólítja a férjét, 
annak nem szolgálója, hanem »felesége« és 
»házastársa.«

De a nökérdés nem is onnan szárma
zik, hogy a nők megelégelték volna a házas
ság gyámságál. Oka ennek inkább az a 
körülmény, hogy mostanában nagyon sok 
nőnek nem nyílik alkalma belépni a házas- 
életbe, s hogy társadalmi és életfentarlási 
viszonyainak a mull időkhöz képes alapo
san megváltoztak Régebben a termelés súly
pontja inkább a családi háztartásban rejlett 
A kenyérszerző munkából minden családtag 
tehetsége szerint vette ki részét.

A primitív életviszonyok nélkülözhetet
lenné tették a házban a gondos gazda- 
asszonyt, nem is késett soká a férfi, hogy 
házastárs után nézzen, kinek ö munkájával 
megszerzi a kenyeret, s aki viszont neki

T  Á R C Z A.

Mikor én megháziisodtsim.
Akár elhiszik, akár nem, ezek a históriák, 

amelyeker most elmondandó vagyok, egytől-egyig 
mind megtörténtek. Meg bizony, még pedig én 
velem, s akkor, amikor már azt hittem, hogy a 
virtusom assekurálva van minden néven neve
zendő kisértés és csábítás ellen, s aki épen ennél
fogva már lemondtam mindennemű gyönyöreiről 
a szerelem és családi életnek, s az összes földi 
élvezetek közül nem tartottam meg magamnak 
egyebet, mint a dohányzást, de attól mindig rosszul 
éreztem magamat, az evést, de ritkán volt ét
vágyam, s az alvást, de rendesen rosszakat ál
modtam, mert álmomban rendszerint szerettek, 
s mindig megcsaltak. Néha, úgy minden sátoros 
ünnepen, énekelni is szoktam, de ezt a ténykedést 

laktársaim iránti kíméletből a legtitkosabb 
magányomba visszavonulva szoktam végezni.

Hajdanában, úgy ö— 0 évvel ezelőtt, egészen 
más életem volt nekem, akkoriban, egy ma már 
nem létező állapotban leledező vidéki politikai 
napilap valóságos benső munkatársa voltam. Ele
ven fiatal ember létemre megfordultam mindenütt 
ahol csak mulatni lehetett.

Tessék elhinni, hogy nem volt a városban 
egyetlen egy főpinezér, sem kávéházban, sem ven
déglőben, akinek megszámlálhatatlan mennyiségű 
forintokkal ne tartoztam volna. Puszi-pajtás vol
tam minden valamire való emberrel, még a vég
rehajtóval is. Udvaroltam a város valamennyi szép

boldog otthont teremt. így van ez nagyjában 
még most is faluhelyen, ahol ritka madár 
a nőtlen gazdálkodó. Ámde a mi városi 
életünk mostanság nagy ellentétben van a 
vidéki élettel.

A mez<*i gazdálkodás össze nem egyez
tethető a nagyvárosi élettel, sőt a kisipar 
is mindinkább kiszorul, helyet engedve a 
nagyiparnak, mely megöli konkurrencziájával. 
A hajdani mesterember gyakran átváltozik 
gyári munkássá. És a nö, ki hajdan segítője 
volt férjének, szintén beáll a gyárba mun
kásnak s olcsóbban dolgozva, lenyomja a 
férfi munkabéréi. Ez pedig kétszer is meg
gondolja magát, vájjon bizonytalan exiszten- 
cziájához. mely annyiszor ki van téve a 
munkanélküliség esélyeinek, kössön-e még 
női is, meg éhes gyermekseregei.

Még inkább érezhető azonban a házas
ságtól elrettentő viszonyok súlya a közép- 
osztályban Az igények annyira felszaporod
tak, a közvetlen életszükségletek annyira 
megdrágultak, hogy a kishivatalnok, de sőt 
az előkelőbbek is, a tanító, a bíró. nem ke
res annyit, hogy rangjához illően (ártson el 
egy családot. A házasság vagyontalan em
berre nézve már nem jelent többé családi 
fészket, hanem töméntelen gondot, mely 
elől mind többen kiférnek azzal, hogy nőt
lenek maradnak.

A hozomány nélküli leányok pedig rit
kán kapnak férjet s kénylelenek keresel

leányának, mert már abban a korban voltam, a 
mikor házasodni szabad is, lehet is és ami a lég
ió. a hitelügyi viszonyaim hőmérője annyira a 
fagypont alá száll, hogy rám nézve más megoldás 
nem létezett, csak a keserű halál, vagy egy elő
nyös házasság.

Ezek elmondása illán semmi sem természete- 
sebb, mint hogy a gazdag leányok felé vetettem 
hóditó tekintetemet, s győztem volna mindenütt, 
ha a leányoknak rendszerint apjuk nem volna. 
Én nem is tudom, hogy mért is van na k apák a 
világon ? !

Addig csak szerettek az apák és anyák is. 
amig a személyi hírekben megírtam, hogy »Do
monkos István ügyvéd a kir. kúria meghívására 
Pestre utazott«, vagy pedig: »Városunk legszebb 
leányának Tallósy Miczikének megérkeztek a leg
újabb divatu ruhái Parisból, s kívánatra bárki 
által megtekinthetők« sth. stb.; de mikor a házas
ságról kezdtem példálódzni, minden apa ritka egy
öntetűséggel azt kérdezte tőlem:

M i r e *f ö 1 ?
Mert hogy nincs a takarékban 80 ezer fo

rintom, meg nincs domíniumom ? llát hiszen épen
azt akartam, hogy legyen ! ! Aztán az é n ............
lángeszem, az kutya ? ! Mondhatom, embertelenül 
el voltam keseredve, s elhatároztam, hogy fel
hagyok a felső tízezrek ismeretségével, s megalázva 
magamat, szétnézek a »misera plebs« soraiban, s 
azok közül választok magamnak egy gazdag gyer
meket.

Egy napon a főszerkesztőm ad audien- 
dum verbum beczitált maga elé.

- Omikron ur. kezdé a szót önt én
ma egy igen fontos küldetéssel bízom meg. Mint

után járni. Követelik tehát ők is részüket 
a kenyéradó munkában. Ha nem lehet hit
vestársa a férfinak, ki nem akar, vagy nem 
képes családot alapítani, a nö követeli jogát, 
hogy konkurrense lehessen a munka terén. 
Es félelmetes konkurrens. Mert a könnyebb 
szellemi munkát talán több odaadással végezi, 
mint a férfi s a mellett jóval olcsóbban, 
mivel kevesebb az igénye.

A nö, ki maga varrhatja ruháját, főz
heti reggelijét, vacsoráját, ki könnyebben 
megtagadhat magától minden élvezetet, a nő 
a kisebb fizetéssel nagyobb jólétre tesz szert, 
mint a férti a nagyobb keresettel. Érezteti 
tehát vele a konkurrencziát, s egyre han
gosabban követeli egyenjogúságát úgy a 
magán-, mint a nyilvános életben is. Ő is 
akarja részét az állam, a társadalom veze
tésében. Ügyvéd akar lenni, és orvos, és 
bíró. Egyforma a férfival.

Nem elégszik meg azzal, amil eddig is 
kivivolt: hogy nincs úgyszólván kalitkába 
zárva, mint a keleti nö, hogy nem áll gyám
ság alatt, mint az ókori római, vagy a kö
zépkori nö. Vágyait többé nem elégíti ki, 
hogy szabadon kezelheti vagyonát, hogy 
magánjogikig egyenlő a férfival, hogy alkot- 
hat végrendeletet, átvehet gyámságot, vállal
hat jótállást. Szavazni akar, parlamentbe vá
gyódik, s bírói széken akar ülni.

Pedig ezek a vágyak lejtőre vezetik. 
Testi szervezete ellentmond annak, hogy a

ön igen jól tudja, ina az »utczakövezet-javitók 
betegsegélyző egyesületének« javára bál lartatik. 
()n mint a szerkesztőség legszebb és legelegánsabb 
tagja van hivatva lapunkat méltóképen képviselni 
e nevezetes estén. Íme itt van tiz forint, 
hogy kellőkép gavelléroskodhasson. De midőn én 
lapunkért ily magas áldozatot hozok, elvárom ön
től, hogy e bálról kimerítő és pontos referádát 
fog írni.

Épen ez kellett nekem. Ezen a bálon előre
láthatólag ott lesz az egész város vagyonos iparosa.

Én hát elmentem a bálba és dicsekvés nél
kül mertem mondani, hogy én voltam az egyetlen 
frakkos gavallér a különben igen intelligens ezi- 
pész, szabó, kőműves s borbély-legények társasá
gában. Kitünően mulattam, miközben azonban 
nem feledtem el a rendezőktől tudakozódni, hogy 
ki a jelenlevők közt a legvagyonosabb s van-e az 
illetőnek leánya ?

Ezt az általam keresett egyént Varjú János
nak hívták, s kalapos mester voít a Három bivaly 
utczában, ahol saját házában lakott. A kis Juliska 
egyetlen gyermeke volt, s javára legyen Írva, hogy 
igen bájos, szemérmetes barna leányzó volt. Vég
telenül imádom a barna, kalapos leányokat. Rózsa
szín karton ruhájában (az alján három fodor) oly 
bájjal, oly tűzzel lejtette a csárdást, — mást nem 
tudott tánczolni a lelkem, hogy mindenki meg
bámulta. És milyen szendén tudta lesütni a sze
meit, s milyen szakgatottan sóhajtott, amint táncz- 
közben domború mellemre hajtotta fürtös barna 
fejecskéjét ! Majd megbolondultam élte! Tudósí
tásomban őt tettem meg bálkirálynőnek!

Egy másfél óráig tartó »három a tánez« 
után sikerült vele észrevétlenül kisurrannom a



honvédelemben a férfival egyenlő kötelessé-1 
geket teljesítsen, szellemi kedélyességében 
pedig túlnyomó a kedélyvilág, mely befolyá
solja józan Ítéletét. A nyilvános szereplés,! 
a parlamenti tevékenység, a bírói szék nem , 
neki való. 1

Nyissunk tért a nőnek ott, hol lehet- 
sége áldásosán nyilvánul: az elemi oktatás.) 
a nőnevelés, a betegápolás körül: engedjünk 
neki minden olynemü tevékenységei, mely 
emeli erkölc si méltóságát. Egyébben azonban 
mindenkor törekedjünk arra, hogy a ter
mészeti rendeltetésnek megfelelően: legyen! 
az állam a férfié, a család legyen a nőé.

kalap, ruha, fehérnemű külön-külön bur- 
kolandók.

Ezüst s aranynemüeket, továbbá pénzt, 
a fennebb fölsorolt tárgyakkal együvé cso
magolni nem tanácsos, mert esetleges kár
térítésnél figyelembe nem vétetnek s már a 
nyomozásnál is a tényállás kiderítését hát
ráltatják.

A csomagoknak általában úgy kell gön
gyölve lenni, hogy egyrészt a göngyöld (bur
kolat) a küldemény tartalmát külső befolyás 
ellen megvédje, illetőleg, hogy tartalmukhoz 
a burkolat és a pecsétek megsértése nélkül 
hozzá férni ne lehessen, másrészt, hogy a 
tartalom más küldeményeken szállítás köz
ben kárt ne tehessen.

Figyelmeztetés
a postát Igénybe vevő közönség érdekében.

A karácsonyi postaforgalom fokozolt 
mérvben veszi igénybe a postai alkalmazottak 
tevékenységét s oly rendkívüli mérveket 
szokott ölteni, hogy a fennálló postai sza
bályok a közönség által szorosan nem tar
tatnak be, a királyi posta a legkiterjedtebb 
intézkedések és a legnagyobb erőmegfeszités 
daczára sem volna képes a közönség min
den igényének eleget tenni, minek követ
keztében a közönség maga szenved kárt, 
ha küldeményei vagy nem érkeznek meg 
rendeltetésük helyére, vagy ha megérkeznek, 
nem kézbesíthetők, vagy végre ha kézbesít
hetők is. a tartalom meg van sérülve, ro
molva stb.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a sza
bályoknak a közönség részéről való pontos 
betartása a csomag sorsát biztosítja, ennél
fogva a postát igénybe vevő közönség figyel
mébe a következőket annál nyomatékosab
ban ajánlom, mert ezeknek figyelmen kívül 
hagyása, az államkincstárnak kártérítési kö
telezettségét megszünteti.

Minden egyes küldemény a tartalom
nak megfelelően, de mindenesetre jó anyaggal 
és tartósan csomagolandó.

Élelmi szerek, játékok, gyümölcs, szövet,

A csomag tartalmának minősége, ter
mészete, a hosszabb vagy rövidebb szállítási 
ut, a vizen vagy szárazon, vasúton vagy 
kocsin való szállítás majd egyszerűbb, majd 
erősebb és tartósabb csomagolást igényel.

Aczim oly szabatosan, tisztán és olvasha
tóan legyen magán a csomagon lehetőleg jó 

í nagy belükkel kiírva, hogy a czimzett azo
nossága és tartózkodási helyére nézve min
den kétséget kizárjon, s a helyes irányítás 

I czéljából az első pillantásra a rendeltetési 
hely kivehető legyen.

A Budapest és Bécs fő és székváro
sokba szóló élelmi szereket tartalmazó kül
demények fogyasztási adó alá esnek. A bor 
és hustélét tartalmazók pedig bárhová szól
janak. utólagosan fogyasztási adóval terhel- 
tetnek, szükséges tehát, hogy a szállító le
vélen és csomagon a fogyasztási adó alá 
eső küldemény minősége és mennyisége 
kilogramm, darab vagy liter szerint meg
jelölve legyen. (Például: 1 pulyka, 2 klg. 
szalonna, 3 kacsa. 2 klg. őzhus stb.) mert 
különben a küldemény a rendeltetési helyen 
megadóztathass czéljából fölbontatik. mi a 
kézbesítési felette késlelteti.

Végre még fölemlítem, hogy a torlódás 
lehető csökkentése czéljából, de meg azért 
is, hogy a küldeményeket még aznap biz-

táncztereinbül, s vittem egyenest, mint a kutya a 
tollseprüt, be a bulFetbe. Pezsgőt hozattam, s meg
kezdtem az ostromot. Úgy vallottam a szerelmet, 
mintha csak könyvből olvastam volna. A kicsike 
csak nézett és mosolygott, de egy szót sem szólt. 
Már-már szinte kifogytam a szóból, mikor végre 
lángoló mondásaim, s a sűrűn kóstolgatott pezsgő 
eredményekép megszoríthattam a kezét, s ő el- 
rebegte a boldogító »igen« szót.

Visszarepültünk a tánczlerembe s reggelig 
nem engedtem tánczolni mással; reggel, daczára 
a gyilkos módon rám szegzett mesterlegén y-sze- 
meknek, hazakisértem őket, s még aznap délután 
meg is látogattam. Két hét múlva megkértem az 
apjától, megkaptam, s pár napra rá megtartottuk 
az eljegyzést. Az igazság érdekében be kell valla
nom, hogy a jegygyűrűket hitelbe vettem !

Néhány napig olyan boldog voltam, mint 
nyári verőfényben a stiglicz madár az ágon. De 
csak néhány napig. Ugyanis akkoriban kezdődtek 
azok a nagy munkás mozgalmak Magyarországon, 
s én vesztemre egy dörgedelmes ezikket irtani la
punkba a szoczializmus ellen, amelyben neki ron
tottam föld-munkásnak, kézi-munkásnak, gyári
munkásnak oly irgalmatlan módon, hogy nem 
maradt valamennyin egy garas ára becsület sem.

A czikk megjelenését követő napon após- 
jelöltem visszaküldütle a máig is kifizetetlen jegy
gyűrűmet, azzal a szóbeli üzenettel, hogy aki a 
munkás osztálynak olyan ellensége, mint én, azt 
ő vejének soha el nem fogadja. Hiába volt min
den kérés, minden kapaczitálás.

Soha életemben még nem láttam ilyen vas- 
fejű kalapost!

Elhatároztam, hogy megszöktetem a menyasz-

szonyomat. Sikerűit is Juliskától egy esti légyottot 
a kis kertben kicsikarnom, hanem mikor a leg
melegebben beszéltem a szivére, három jól meg
termett kalapos-legény ütött, s oly jóízűen elpá
hollak. hogy két hétig nyomtam utánna az ágyat.

Az első házasságom tehát még az esküvő 
előtt siralmas véget ért.

Omikron

Töretlek.

. . Különös a sorsom, Csuk magamban élek, 
Mint a puszta szikla künn a tengeren.
Nem szakgatják lelkem izzó szenvedélyek, 
Hennem sohsem gyullad égő szerelem.
Mégis sóvárgással van a lelkem telve,
Nem tudom mit érzek . . lígy fáj a szivem.
(Ismeretlen vágyak örökös betegje,
Kinek álma van csak . . És több semmisem.

S mégis ez az álom az én boldogságom,
Hiába tépik szét. újjá álmodom, 
hökdöshetnek erre, arra e világon,
Sohsem foghatnak ki az álmomon.
Az az örök bennem . . . Csodássá ifjúivá 
Fiatallá váltja mindég léikéinél,
Mint a természetnek örökös nagy útja,
Úgy tér mindég vissza, mint a kikelet.

Pásztor Árpád.

tosan tovább küldeni lehessen, igen kívá
natos, hogy a küldemények feladása a dél
előtti időben történjék, e czélból intézkedem 
hogy kerületem nagyobb hivatalainál f. év 
deczember hó 20 21-ig bezárólag a külde
mények a déli órákban is felvétessenek

Pécsett, 1898. deczember 3-án

Posta-távirdai igazgatóság.

KÜ L Ö N F É L É K .
A megyei közgyűlésen f. hó 12-én 

és 13-án felveendő nevezetesebb s vidékün
ket érdeklő tárgyak sorozata: 1. A közigaz
gatási bizottság választott tagjai sorából ki
lépő 5 tag névszerint: Barcza László, Bo- 
gyay Máté, Hátzky Kálmán, Sklubics Jenő, 
Dr. Vizlendvay József helyére uj tagok vá
lasztása. 2. Az állandó választmány meg
alakítása 1899-től 1901. évekre. 3. A vár
megyei központi választmánynak 1899-től 
1901. évekre történendő újra alakítása. 1. Az 
állandó bíráló választmánynak 1899 — 1901. 
évekre leendő újbóli választása, 5. Az iga
zoló választmánynak 1899. évre történendő 
újbóli megalakítása. 0. A vármegyei közegész
ségi bizottság újbóli megalakítása 1899 -1901 
évekre. 7. Csongrád, Moson és Temesvár- 
megye, továbbá Pécs szab. kir. város közön
ségének az országgyűlés nyugodt és nor
mális tárgyalási rendjének helyreállítása és 
a jövőre való bizlositási, nemkülönben a 
kormány által előterjesztett törvényjavaslatok 
sürgős elintézése iránt a mélyen tisztelt kép
viselő-házhoz intézett felirat tárgyában hozolt 
közgyűlési határozataikat pártolás és hason- 
szellemü határozathozatal végett megküldik. 
8. Derzsimorecz község bírája a község kép
viselő-testületének a községbirói fizetés fel
emelése tárgyában hozolt határozatát jóvá
hagyás végett beterjeszti. 9. A Csáktornyái 
járás föszolgabirája a Mártonhalom ésTurzó- 
völgy kisközségek egyesítésére vonatkozó 
iratokat beterjeszti. 10. A zala vármegyei köz
ségi és körjegyzők egyletének kérvénye a 
megyebeli községi és körjegyzők fizetésének 
600 frtra leendő felemelése iránt. 11. Légrád 
község képviselőtestületének, a légrádi házi 
részeknek a tényleges birtokosok nevére 
leendő telekkönyvi átirathalása tárgyában 
hozott határozata törvényhatósági jóváhagyás 
végett bemutattatik. 12. Alsó-Lendva-Lakos, 
Felső-Lendva-Lakos, Kóth-, Kapcza- és (iyer- 
tyános községek képviselő-testületeinek. az 
alsó-lendva -regedei vasúti vonal építési 
költségeihez való hozzájárulás tárgyában 
hozolt határozatai az ellenük beadott feleb- 
bezések kapcsán bemulattatnak. 13. A csák- 
tornyai járás föszolgabirája beterjeszti Csák
tornya község elöljáróságának kérvényét, 
melyben a község által bérbe vett ingatlan 
területek és ezen területeknek albérletbe 
adására vonatkozó bérleti szerződéseke! tör
vényhatóságikig jóváhagyatni kéri. 14 Nagy
kanizsa r. t. város tanácsa a város képviselő- 
testületének a Vizeky Tál lián Ede zágrábi 
kanonok ur által a nagy-kanizsai polgári 
iskola tanulói javára lett 1000 frtos ösztöndi- 
alapitvány elfogadása lárgyábau liozotl ha
tározatát a vonatkozó alapító levél kapj 
csán törvényhatósági jóváhagyás végett 
beterjeszti. 15. A nméltóságu m. kir. föld- 
mivelésügyi miniszter urnák leirata Felséges 
Erzsébet királyné emlékére ültetendő emlék
fák tárgyában.

—  Kirendelés. Pulay Károly nagy-ka
nizsai kir. s. telekkönyvvezető 2 hónapra a 
helybeli kir. járásbírósághoz rendeltetett ki 
kisegítőül



—  Halálozás. Múlt szombaton elhunyt 
Kollárits Mihályné, szül. Prey Mária tete
meit a közönségnek ritka nagy részvéte 
mellett hétfőn d. u. helyezték a Csáktornyái 
sirkertben örök nyugalomra. A gyászkocsira 
számos koszorút helyezett az elhunyt iránt 
hozzátartozói, barátai és ismerősei részéről 
megnyilatkozó kegyelet és szeretet. A halottas 
háznál Szilvágyi Gyula légrádi ev. lelkész 
megható beszédet mondott. Az engesztelő 
szent mise ugyancsak hétfőn d. e. tartatott 
meg. Áldás és béke az elhunyt hamvaira!

—  Uj orvos. Dr Bród Miksa orvos
tudor, ki Budapesten több éven át elsőrendű 
gyógyintézetekben működött, Letenyén te
lepedett le.

—  Halálozás Czompó Ödön kir. járás- 
birósági hivatalnok a mull héten 83 éves 
korában Budán meghalt, benne Czompó 
Andor kántor ti vérét gyászolja.

—  Kimutatás a Csáktornyái küzs. nép
iskolában 1898. november hó 9-től I !-ig 
Erzsébet királyné szobrára rendezett gyűjtés 
eredményéről. Cvetkovics Antal. Fártlics Mi
hály, Kermek Antal, Podvezanecz József. 
Novák Antal, Kermek Teréz. Zdácsek Klára. 
Ciánitz Paula 1. osztálybeli: Lukács Imre. 
Árron Gusztáv, Novák János. Mávrek János. 
Medved József, Vugrinecz Imre, Juricsán 
István, Korent Bálint, Áigner Károly, Sztra- 
hunya József és István. Lukács Bálint, Há- 
bián Vicza, Hálics Mónika, Klethofer Tini. 
II. osztyIybeli; Horváth József, Spolarics Mari. 
Holczmann Anna, Magdalenies Teréz, Novák 
Juli, Spolarics liona, Tkalcsecz Amália. Párt- 
lics Bozi, Jáklin Teréz III. osztálybeli. Hor
váth Ferencz, Babics István, Magvarossy Mi
hály. VrIáhek István, Csakathurner Imre IV. 
osztálybeli tanulók I I krl Velzler Adolf, 
Grábár István, Heutscb Vilmos. Neumann 
Károly, Bakács Mari, SáfTárics Örzse, Fritz 
Anna, Gábrecz Józsa, Hu nyák Mari és Ma- 
gyarossy Búza 1. osztálybeli; Fricz Ferencz, 
Wechtbrsbach Lajos, Gránicz Bóherl. Lajt- 
mann István. Tkálcsecz István, Brándl Bu- 
dolf, Szlávkovszky lgnácz, Brándl Hegina. 
Kocsis Anna, Wechtersbach Alojzia II osz
tálybeli; Holetics Mihály. Jámbrovics János, 
Friedenthal Rózsa, Pálfy Juli. Pál Anna, 
Dobránics Mari, Csecsinovics Teréz. Horák 
Mari, Megla Hózi és Elek Mari III. osztály
beli; Pollák Ernő, Frász Antal, Hartmanu 
Czili és Gizella, Kluger Ilona IV. osztálybeli 
tanulók 2— 2 krt. Bubek Mari. Novák Juli 
I. oszt.; Gaesál István, Dervarics Károly. Be- 
hojnek Etelka II. oszt.: Krausz Aranka. Doha 
Juli, Fájsz Matild III. oszt. tanulók 3— 3 
krl. Sneiczer Juli I. oszt.; Nemecz Józsel, 
Podvezánecz Imre, Friez Hózi II. oszt.: Weisz- 
teld Zsiga. Zádrávecz Örzse, Cvetkovics Gi
zella III. oszt.; Kollarics Sándor IV. oszt. ta
nulók 4—4 krl. Novák Kálmád. Antonovics 
István és Károly, Spiller Gyula, Hirschmann 
Vilmos, Steiner Frida, Sneiczer Pepi, Anto
novics Mari, Divják Mari, Körűnek Mari. 
SefTer Ella I. oszt.: Kollárits József. Kelemen 
István, Hosenbaum Samu. Hirschmann Adoll, 
Fránkl József, Seffer Andor. Leszkoveez Antal, 
Vörös Antal, lvacsics Mari, Tkálcsecz Teréz, 
Deutsch Olga, Neufeld Olga, Slezinger Irén, 
Kopcsándy Teréz II. oszt.; Kelemen Ferencz, 
lvacsics József, Novák Frigyes, Nuzsy Lajos, 
Heinrich Róbert, Deutsch Sándor, Unterecker 
Antal, Győry Román, Gáspár*Jozefa, Sáfrán 
Mari, Holímann Zelma, Heinrich Márta, Stei
ner Elza, Leszkoveez Kali. Lukovnyák Paula. 
Ili oszt.; Breznicsár István, Deutsch Eismer, 
Balogh Árpád. Bodor Anna, Márinovics Viki, 
Jendl Fáni, Morvátics Anna, Strasser Jolán

és Kornél, Hunyák Aranka, Unterecker Mari 
és Győry Czili IV. oszt. tanulók 5—5 krt. 
Lukovnyák Irma I. oszt. tanuló (> krl. Tur- 
nauer Rezső 111.. Krznárics Pál IV oszt. ta
nulók 7 7 krt. Bebek Ernő IV oszt. tan.
8 krl. Mózes Jenő. Báchrácb Malvin, Bede- 
dikl Metla, Novák Fáni. Bellák Anna, Pe- 
csornik Irén. Lövenstein Jetii. Benedik Alice, 
lleiser Ludmilla I. őszi. tan. Zrínyi Aladár, 
Tóth Tivadar, Pollák Unka. Vrána Ilona. 
Toplek Mari, Hót/ Matild, Hirschler Karolin 
II. őszi.: Mózes Béla, Heinrich József, Szei- 
verth Antal. Gerstlauer Kornél, Hirschler 
Viktor, Hérics Fáni, Nagy Stefi, Zrínyi Mar
git III. oszt.: Ilerlinger Andor, Petrics Mari, 
Klein Rezsin, Ivayser Ella. Vrána Mari IV. 
oszt. tanulók 10- 10 krt. Tóth Lajos IV. 
őszi. lan. IA krt. Pollák Margit III oszt. 
tan. 12 krl. Tónika Miklós, Kárász Oszkár, 
Ki áll László, Nuzsy Síeli II. oszt. tan. Tódor 
Irma III oszt. lan., és Kunig Ella IV. o. I. 
20 20 krl. lleld Blanka II. o. I. 22 krl.
Slöger Oszkár lil. o. I. 2)1 krl, és Milhofer 
Hugó IV. o I. 25 krt. Összesen 9 Irt Hl 
kr. mely összeg a tanítótestület által 12 frtra 
kiegészítve, a »Budapesti Hírlap szerkesz
tőségéhez további gyümölcsöztetés czéljából 
elküldetell. Csáktornyán, 1898. deczemb. 10. 
Az igazgatóság.

Bérbeadás. A dráva-vásárhelyi nagy- 
vendéglőt I hó I-tői bérbe vette ifj. Baum- 
back Frigyes Csáktornyái lakos évi 520 
frt bérért.

Szavaló előadás. Ányos J jónevü 
recitator f. hó 3-án és 4-én az áll. tanító
képző-intézetben és polgári iskolában szépen 
sikerült előadásokat tartott.

Áthelyezések. Horváth Lajos csendőr, 
ki a esáklornvai őrsön három évig szorga
lommal és kiváló tevékenységgel teljesítette 
szolgálatát, f. hó 3-án az alsó domborui 
őrsre, helyébe pedig Varga Mihály csendőr 
az alsó-domborui őrsről kölcsönösen át- 
helyeztetell.

Megkerült szökevények. Zsimits Mi
hály és Javatics Iván katonaszökevényekéi 
a csendőrség letartóztatta, s átadta a helyi 
cs. és kir. katonai parancsnokságnak.

Katonaszökevény. Jagorineez Orbán 
zvellini (Horvátország) születésű dsidás köz
legény e hő 7-én délben a helybeli kaszár
nyából megszökött, de szabadságát rövid 
ideig élvezhette, mert a Csáktornyái csendör- 
ség még aznap délután Pusztafa község 
határában letartóztatta, s átszolgállatta a 
helyi cs. és kir. katonai parancsnokságnak.

Meteorologia. A Csáktornyái meteo
rológiai állomás november havi légnyomá
sának maximuma 777 4 mm. 19-én. Mini
muma 7 [3 7 mm 20-án. A hőmérséklet havi 
közepe 8 0 C°. A hőmérséklet maximuma 
181 C°- 2-én. Minimuma — 10 C° 21-én. 
Csapadék havi összege 50 0 mm. eső és köd. 
A csapadék 24 órai maximuma 140 mm. 
26-én. Csapadékos napok száma 12. 26-án 
reggel 9 óráig zivatar szélviharral. 27-én 
délelőtt zivatar, délután 4—9 óráig szél
vihar észleltetett.

Másodfokú Ítélet. Schwarz Albert Csák
tornyái lakos a mull tavaszon özv. Vutsák 
Miksánétól 1200 frt értékű tárgyakat lopott 
el, a miért a nagy-kanizsai törvényszék I V* 
évi súlyos börtönre Ítélte, a tolvaj azonban 
felebbezetl. mire a pécsi kir. Ítélőtábla bün
tetését 2 évi súlyos börtönre emelte.

—  KéménytUz. F. hó 7-én délelőtt 10
óra tájban a Szeiverth-féle szállodaépület 
kéményét égették ki. A toronyban megkon- 
ditották a harangokat. Azonban midőn észre
vették. hogy nincs veszedelem, beszüntették 
a harangozást.

Gyilkosság miatt letartóztatva. La
punk mull számában hoztuk azon hirt, hogy 
Hajdú Éva molnár felesége a vízbe ölte 
magát. A megejtett nyomozás azonban ki
derítette, hogy Hajdú Éva valószínűleg gyil
kosság áldozata lelt. Vedo Methárd molnár 
vadházasságban éli Hajdú Évával. A férj 
mull hó 19-én részegen jött haza, nejével 
összeveszett s ütlegelte is. Mindezt látta Tű
sek, a molnár inas. A nő kimenekült a 
malomból, ekkor Tűsek segélykiáltásokat 
hallott, visszatért gazdája azt mondta neki. 
hogy felesége a vízbe ugrott Vedóra azon
ban oly súlyos gyanuokok nehezednek, hogy 
a helyi csendőrség f hó 10-én gyilkolás 
gyanúja folytán letartóztatta, s átadta a kir. 
járásbíróságnak. A meggyilkolt nő bullája 
még máig sem került elő.

Mezőgazdaság. A tudomány újra meg
oldott egy kérdést, mely igen nagy jelentőségű a 
gazdaságra nézve. A szegecs és tormáncs (rep- 
sény) gabonanemüinknek nem megvetendő ellen
ségei és kiirtásukra eddig kapálással és gyomlá- 
lással próbálkoztak, de ezen eljárások eredmé
nyükre nézve sok kívánni valót hagytak hátra. 
Jelenleg ezen makacs gazok kiirtásánál uj eljá
ráshoz jutottak, mely tapasztalat szerint eddig 
nem is sejtett eredményeket mutat. Ezen gazokat 
meghatározott időpontokban vasvitriól oldattal 
igen finoman kell permetezni. A szegecs és a 
reposény ennek következtében tönkre megy, még 
a gabona ép és sértetlen marad. Főleg azonban 
ügyelni kell, hogy ezen permetezés erre alkalmas 
eszközzel végeztessék. Mayfarth Ph. és Társa ezég. 
gazdasági gépgyárak Pécsben II. M/m. Frankfurt
ban és Berlinben, mely ilynemű önműködő készü
lékeket állít elő, minden érdeklődőnek az említett 
gazok kiirtásánál követendő eljárásról pontos út
mutatással ingyen és bérmentve szolgál.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, koszvénynél, csuznál 
slb.-nél a llorgony-Pain-Kxpellerrel való bedörzsö- 
lések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
nyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolyás, az altestnek Pain-F.xpellerrel való be- 
dörzsölésc mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és I fit üvegenkénli árban a legtöbb gyógy
szertárban készletben van. hanem bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: mint »Bichler-féle 
Horgony-Pain-Kxpeller« vagy »Richter-féle Hor- 
gony-Liniment« kérendő és a »Horgony« védjegyre 
kérünk figyelni.

I A sok oldalról nyilatkozott őszinte rész
vétért, forrón szeretett és felejthetetlen nőm 
elhunyta felett, miután mindenkinek külön 

ezért hálámat nem nyilváníthatom az 
őszinte résztvevők fogadják ez utón a sors 
váratlan súlyos csapása alatt nyilvánított 
hálás köszünetemet.

Csáktornyán, 1898. évi decz. 8.

Kollárits Mihály

Felelőn szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó én laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke se ti čut' zndrž.ija 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu tlakovec.

Izdateljs tvo:
K nji žara F is c h e l Filipova 
kam se predplate i obznane 

poSiljaj u.

MEDJIMORJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni I povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 frl 
Na pol lela . . . .  2 f,.j 
Na čet vert leta . . . | j,.,

Pojedini broj; koštaju lo kr

Obznane se poleg pogodb« 
i fal računaj u.

Službeni glasnik: »Cakovačke ŠparKasse«. »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Cena života.
Svaki človek ima, budi on bogat ali 

siromak, kralj ali bogec, jed no neprecčnito 
blago, i lo je življenje. Doklam človek ima 
svoga života, tak dugo sve ima; ali kad 
svoga života pogubimo, onda sve zgubimo- 
Prestane na zemlji život, prestane delo, briga, 
ljuba v. ufanje, dobrota i trpljivost.

Od sve si raztergamo, ako se razdru- 
žimo od života. Nema onda više cčnu pred 
nami nikakva hiža. palača, kolibica. Gde je 
plamen ognjišta, Ijubav obitelja nas topila, 
onde, kak mrzavica nam prehodi srce ona 
čut. ono znanje, da na zemlji nikaj nije 
stalnoga, da posle života ono, čemu se sada 
veselimo, sve propadne. sve se uništi.

Nema onda cčnu naše gospodarstvo, 
lépő polje, cvetujuča senekoša, popevaj uča 
ftičica. Za nikaj je ov lépi svét, za nikaj 
nije lépa narav za onoga, koj promine.

Dakle život je naša naj veča dobrota. 
Kak da siromak, koj s težkim znojom išče 
svoj svagdašnji kruh. kad si priskrbi s tež- 
kom mukom i vnogim stradanjem ono. kaj 
priskrbeti mu je želja več zdavnja bila, čuva. 
hrani, samo da mu na večji hasén hude,

Z A B A V A

Vise i niže.
Baš mi je došla na pamet pri povesi, 

koju sam negda od nekoga negde, Bog zna 
gde i koga. Cul. Baš lak ju nišam čul pri- 
povedati, kak ju burn ovde spisal, jer jase 
nadjam, da ču ju liepše na papir staviti, 
nego ti sam ju čul pripovedati, ali smisel 
bu ostal on isti, koj je i onda bil. negda, 
od nekoga, negde.

Niekog dana po obedu, otišel je po
kojni kralj Bavarske Ludvig I. iz grada u 
Monakovu, dole u vrt se šetat, i kad se je 
dole na kraju vrta straži približaval, opazi, 
da čim je stražar nekoga prama sebi dojti 
opazil, hitro je nekaj pod vvaffenrock skril. 
Kad je kralj sve bliže i bliže straži doha- 
djal, sóidat ga je sve bolje nezaufano gledal, 
onak, kak da lomu čovieku nije prav za 
vierovati. Pošlo pako, kad je u blizinu do- 
Savšeg kralja sóidat opazil, da ima na sebi 
civilnu a ne soldačku opravu, odlahnulo 
mu je jedno malo, jer je po lom sudil. da 
nije nitko iz kraljevskog grada, več da lo 
mora biti nekoj poštovani monakovski pur- 
gar, koj se je došel po obedu sim jedno 
malo prošetati.

1I1 da mu na (luže priterpi. tak moremo 
; mi svoj život čuvati, braniti, jer gde je ži
vot, tam je vekšna Ijubav. vekšna volja za 
delo, vekšna mudrost.

Gde je pravi život, tam je i zdravje. 
Zdravje nam je onaj kinč, kojega lehko 
pogubimo, ali ga ležko nazaj priskrbimo. 
Zdrav človek je samo na radost svoji obi- 

Itelji, svoji rodbini. Zdrav človek veselo zvr- 
šava svoj svagdašnji posel. A betežni pako 
zgubi najprije dobru volju, žalosten je; svoj 
život med mukami obavi, nemre delati, i na 
teher postane svojoj obilelj i!

Vu zdravi téli je samo zdrava duša. 
Gdo si ne štuje svoj život, on proti Bogu 
zagreši, jer On je. koj daje života, dakle On 
ima vlast rediti naša življenje. Dužnost pra
ma sebi, obitelj i i domovini nam zapoveda, 
da na zdravje si pazimo.

Kavno za to svaka država brižljivo 
računa, jeli se pova, umnožava ujezi n na
rod. ali pomenjkava ? Ako se umnožava: 
to je dober znak; ako pomenjkava: zrokuje 
prestrašenje i išče se zrok pomenjkanja.

Zdrav i čitaven narod se umnožava. 
Pri nas, koji vu Magjarskoj zemlji stanujemo, 
se broj na dvaput više zdigel. Kad je Ma-

»No, čuju« — veli sóidat.-- »Ala sem 
se prestrašil, kad sam njih spazil .

»Tak«. — odgovori kralj u onom sel- 
skem dialektu, kojim je sóidat govoril.
»Kaj mozbit imate zločeslu saviest ?»

»No. to baš ne« — od vrati stražar. —  
»Ali znaju, ja sam stoprv nedugo u Mona- 
kov došel. pak ovde nepoznani nikoga, a 
jer mi je rečeno, da se po ovem vrtu zna 
negda i kral šetati. a ja sam baš sad. kad 
su mi se oni približuvali, nekaj jel. kaj sol
dat na straži uiti za Boga nesme včiniti, 
pak zato sam se lak strašno prestrašil i to 
moje jelo evo pod vvaffenrock skril, ali sad, 
kad vidim, da nije nitko iz grada, lioču od- 
mah dalje jesti, da mi žmab u zubih ne
prestane. jer bi bilo škoda, pošlo je jestvina 
fina, a sad valjda nebude nitko iz grada 
dole u vrt došel, em su sad valjda pri 
obedu«.

»A. dakako, da su sad gore pri obedu«, 
odgovori kralj, ves vesel u sebi, da ga 

soldat nije prepoznal. »A povedjle mi 
dragi prijatelj, k;ij sle lak dobroga jeli. da 
bi bilo škodil, da vam žmab od toga u ustili 
bi prestal ?«

»Znaju kaj odgovori soldal
»Nek pogode«.

ria Terezia na svoj kraljevski tronuš stupila, 
narod naše kraljevine nije dostigel vu broju 
8 rnillionov. Vezda, posle poldruge stotine 
Ifi millión duš stanuje vu n a šoj zemlji.

Po občinah naših se jako redko naha- 
djaju takve familije, pri kojili nebi bilo, ha
rem jednoga deteta. Vu Erdelju se tak veli. 
kam Bog jedno déte da, tam daje još i je- 
den hljeb kruha. Erdeljski človek se dakle 
nebo ji od deteta, nego se mu veseli i briž
ljivo ga odhranjiva. Ova znamenitost je več 
na menje vu Alföklu. Ovdi se bojiju od de- 
ce, jer su strahom, da se imetek jako raz
tepe i razdrobi. Odgajanje decali jako hudo 
stoji; med stotine decah komaj 4-0 dočeka 
zdravo svoje mladenstvo. Déte zbetežuje s 
vekšinom poleg nepazljivosti i vumre. jer 
zvekšinom se slabo podvori. Naš puk zvek- 
šinom nikada neče doktora hasnuvati. Mili 
se mu, da bi po doktora išel, a još bolje se 
mu miliju penezi. Na betežno žrebe ima 

! vekšu brigu, kak na betežno déte. Proti sa- 
momu sebi i Bogu zagreši, koj poginuli 
daje jeden život. — Zanemari cčnu, koju 
kad bi zrasla, bi mu terhe razdelila i s de
lom umnožavala imanje.

Život človečji dakle daje jakosl, imanje 
i moč državi. Za to se svaka država briži

»No« — veli kralj. — »Valjda svinjsku 
pečenku V«

»Je« — odgovori stražar. — »Svinjska 
pečenka ja fina stvar, ali tak visoko se me
ni siromaku nije moguče zagaziti; niže:

»Onda ste mozbit jeli telet i n u?«
Pita dalje kralj, kojega je soldatova iskrenost 
i ravnodušnost vrlo zabavljala.

»I to je fina stvar«, — veli sóidat. 
»Ali niže, velim njim, nek dalje pogadjaju!

»Mozbit je bila šunka?« — pogadja 
dalje kralj.

»A, to bi več nekaj linoga bilo, ali da- 
nas ne, jer za nju neimam danas novac: 
niže!« veli opet sóidat.

»No, onda ste sigurno švajcarskoga sira 
jeli ?« veli opel kralj dalje zgadjajuč.

»Ah, nek idil sbogom i snjihovem švaj- 
earskom sirom!« odgovori sóidat. — »Ono 
kaj sam ja sad jel, je mnogo bolje od svih 
švajcarskili sirov; ali niže, velim njim!«

»Tak?« veli kralj. — »Onda sle 
ste mozbit dapače povrtnicu jeli?« — J**r 
je kralju bilo poznalo, da Bavarci povrtnicu 
k-čaši pive najradje jedu

»Ali naravski!« — vikne veselo solda! 
»Skoro su pogodili, ali ipak ne čisto, jer su 
povrtnice bile; jednu sam več pojel, a drugu 
imam još. Mozbit njim morem šnjoin po



za občenito zdravje. Pa to sve država vrini. 
Cim se nevarni betegi zastaviju Za to se 
boj ij u i tabora.

(Légrád). Ma j e z e  n F e r e n c i.

KAJ JE NOVOGA?
H oj s e  satno na višini ču ti dobro.

Ove dane se v Kis-Czell zvani željez- 
nički postaji jeden visoki, po gospodskim 
oblečeni mladič sel na vlak, koj je proti 
Budimpešti išel. Sedel se je v prvi razred 
i tak s kondukterom, kak s drugimi putniki 
se na tletnomo v spomenek pustil Med spo- 
menkom povedal je, daje on báron Halibor, 
rod nemškoga čara i da na vrhu Ságba 
(breg v Vasmegjiji) hoče si jednu krasnu 
palaču dati zazidati, jer on se samo vu 
višini čuti dobro. Dakako, putniki su s ve- 
likom častjom bili prama rodjaku nemškoga 
cesara i nisu mogli zadosta hvaliti njega. 
Ali došel je vlak v Pápu, i tam se odmah 
sve preobrnulo. Tamo si je sel na vlak 
jeden Budimpešhnski civilni redarnik i »dra- 
goga rodjaka« je odmah vlovil. Redarnik je 
vu osobi gospona barona Hatibora dokazal 
(izoczora zvanoga bajzara jedne mužikaške 
kompanie Kőbanye, koga suzaradi više po
krade iskali. Našli su pri njem jednu stekelce 
puno sredsvom dihalja, tri komade sreberne 
žlice, jednu s srebernim pokrivalom pipu, 
jednu vuru, jednoga dvadeset korunu vrčd- 
nog cekina, 73 forinte, jedno na ime Salu p 
Adolfa postavljeni! svedočbu i tri paklece 
haguša. Czoczora bude budimpeštimskomu 
sudbenomu stolu dal računa od svojega 
putuvanja.

Tatica .

Nevarnu tatiču je vlovilo ove dane 
hudimpeštansko redarstvo, koju bi čisto si
gurno moči bilo za »kraljicu tatov« imenu- 
vati. Zove se Veinfeld Fanni, 3i let stara, 
ali z ovoga broja je polovici! vu reštih zpu- 
nila. Fino oblečeno je hodila. Ove dane je 
zdavanje bilo v jednoj cirkvi i pod ovom 
svečanostjum je jedni gospi z žepa vkrala 
mošnju, ali su toga čina drugi v pamet

služiti evo je! — Nek samo zagriznu, 
nikaj se nek nesramuju. je jako lina, baš 
mi je včera iz doma deset komadah mati 
poslala, koje je ona sama sejala i polevala, 

baš su fine — nek samo probaju!«
»Ah hvala liepa« - odgovori kralj. 

»Samo ju vi sami jedjle, ja prvič niti rado 
nejem povrtnicu, a drugoč moram sad iti 
k-obedu, pak si nebi rad apetita • pokvaril, 
jer ako bi sad samo-malo kaj jel, več onda 
pri obedu nebi mogel onak čvrsto mlatili, 
kak sem to svaki dan naučen, pak hi onda 
moji mogli misliti, da sem obetežal ili da 
jelo nije dobro pripravljeno. Zbogom!«

Kad je kralj nekoliko korakali olišel. 
vikne stražar za njim. koj je medjutim os
tanek svoje prve povrtnice pojel: »(.Ulju gos- 
pone!« Kralj poslane te se ogleda. »Nebili 
oni hoteli tak dobri biti pak mi povedati 
tko su ? Oni su bili zmenom lak ljubezni i 
prijateljuj, pak bi baš sad rado znal. skim 
sam se imal sreču spominati, jer je to riedko, 
da bi gospoda siromašnimi prostimi soklati, 
kak sam ja, tak prijateljna bila «

»Je moj dragi« — odgovori kralj.
*Vi meni niste hoteli na moje pitanje od
mah odgovoriti, kaj ste jeli. več sam moral 
tak dugo pogadjati. dok sam zgodil, onda 
tu sad nepreostaje drugo, nego da i vi po

želi. pak su ju odmah vlovili i redarstvu 
prek doli. Žena je do sada ne više. kak 
sedemnajstput bila kaštiguvana. Komaj da 
je z jednoga ali z drugoga rešta vun zišla, 
več je drugi dan opet počela krasti. Več je 
po Furopi vu svakim vekšnim varašu bila, 
gde je kakva svečanost bila, svigder zmenj- 
šom, ali vekšnom srečom prerezavala 
žepe. V Parizu je višekrat prerezala žepe, 
doklam su ju tam vlovili i za to je čez 
više Ijet tam težkoga rešta podnesla. I po 
cčlim Nemškim ju poznaju. Vezda pak ju 
pri nas zaprejo.

S p a u ie tn o s t.

Jeden amerikaoski trgovec, komu nije 
ravno najbolje išla trgovina, si je nekaj 
domislil, pak sledeče je dal naštampati si 
na vrata štacimska: Robu moju sam do 
sada samo za to mogel tak jeftino dati, ar 
sam ledičen i nišam bil prisiljen, da za 
zdržavanj«* žene i dece moje si oségurava- 
jem vekšnoga dobička. Ali vezda za dužnost 
držim na glas dati. da v bližnjim vremenu 
ova jeftinost propadne, jer se ženil budem. 
Dobro hudi*, ako si svaki na tletnoma pri
skrbi svoje potrebnosti, jer se približava 
vreme zdavanje mojega. Veliju. da ova ob- 
znana ji* jako velikoga hasna donesla. Trgo
vec si je za kratko vreme priskrbel za stro
šek zdavanje peneze.

M ólba za rn čn icc.

Vu Viirtembergu se dogodilo sledeče: 
Jedna knezina je zamuž odišla k jednomu 
knezu. Pred zdavanjum jeden dan je kne
zina jednoga lista dobila od jedne seljske 
devojke, koj pak ovako glasi: Draga knezina 
Paula! Vaše zdavanje bude v subotu, željiin 
vam, da budete jako srečni. Kaj ne, se jako 
veselite? I moje zdavanje hude ravno on 
dan, pak i ja bi se veselila, ako mi oteč 
nebi v reštu sedel. Ako bi vaš oteč v reštu 
bil. to hi i vam jako bolelo. Draga knezina! 
Jako lepo vas prosim, recite jednu dobni 
reč vašemu olcu za mojega otca, da ga 
spusti z rešta. ali barom da bude pri mojem

godite, tko sam ja. Anda pričmite zgadjati, 
da vidimo!«

Veli sóidat: »Tak anda su pisar ili kaj 
takovoga.«

Odgovori kralj: Pisar, to je liepo biti, 
ali na prvi mah niste pogodili, anda zgad- 
jajte dalje i recite više«.

Soldat sad zagrizne čvrsto u svoju ilrugu 
povrtnicu i dalje zgadjajuč veli: »Tak su 
onda gospon asessor.

I to je liepo hiti« - veli kralj 
»ali više!«

»No, onda su mozhil gospod i 11 direktor 
veli sóidat.
»A. to jo več nekaj« - odgovori kralj. 

»Takov jedan gospodin direktor je liepo hiti 
to je liepa služba — ali više!«

»Ah, sad pak mi se ta komedja do- 
pada« odgovori sóidat »pak me baš
veseli, da imam sreču tak jednoga visokoga 
gospodina poznati, zato hoču sad baš visoko 
zgadjati: Oni su sigurno jedan izmed njih 
excellencijah.

»To je doduše vrlo liepo biti« - veli 
kralj — »ali ja vam velim zgadjajte više!«

»No onda « veli zatezajuč
sóidat »onda — na zadnje su mozbit 
sam kralj ?«

zdavanju mogel biti. Sve dobro želim ....')
I dobro knezina je i rčč voščila svomu ot-4' 
cu, pak on je zapoved dal, da se taj oteč 
zpusti ne samo na zdavanje, nego i do véka.

III v j i  č lovek  v Sunil.

Blizu Villacha (v Karintiji) su pred 
par dánom žandari v jedni šumi jednoga div
jega človeka vlovili. Narod one okolice je 
strahovite hištorije znal povedati iz života 
toga divjaka, i veselil se, kad je zeznal, da 
su ga vlovili. Oprava mu je sva razdrapana 
bila, gusti, dugi lasi su mu čisto v obraz 
viseli i brada mu zašamurjena bila. Žandari 
su patroné i revolvera našli pi njem. Na 
spitavanje je odgovoril, da se Pernegger Jo
že! zove, ali se zeznalo, da nije istinu rekel.
II otograliu su mu na sve strani redarstvu 
poslali, ah nigder ni su ga mogli prepoznati. 
Nazadnje škarjami, česlom i sopunom su ga 
z divjenstva obrnuli i novu fotograiiju su 
opet razposlali. Vezda se znašlo, da je taj 
divjak iz Pernskoga. Pred kratkim vremenom 
je v Pemskoj kak okolični tajnik služil, jako 
veselo živel i jer mu na zabave nije dosta 
bila plača, pak je vkral pet jezer forintov. 
Da se oslobodi od kaštige, divjak je postal. 
Ali nije mogel dugo igrati ovu igru, jer su 
ga vlovili.

Ž en sk i razbojn ik .

Dalko od nas, na ruski medji živi jedna 
lepa devojka, koja več više godine ima svoju 
razbojničku bandu i s njom célú okolicu 
robi. Vezda su ovu vitezku i sigurnu de- 

j vojku vlovili. Več je lomu deset Ijét, da je 
lepa devojka zginula iz svojega sela. Vu 
tem vremenu su ju pet put vlovili. Prvič i 
drugoč nisu našli svedoke. pak su ju morali 
odpustiti. Tretjič je skočila, četrtiput je sko
čila s stražarom reštov, koj n joj je onda 
razbojnički pajdaš postal. Razbojniki njezini 
su sami zvučeni ljudi bili, jer je jako lépa 
bila, pak je svojom lepotom skupila si svoje 
razbojničko družtvo. Proslo leto je nju jeden 
ruski redarstveni službenik poiskal s dva- 
najstemi do brade oružjenimi redarniki, ali 
zmed njih je samo jeden došel živ dimo, 
druge su razbojniki sposlrelali.

No. komaj jedan krat ste pogodil!« — 
veli smiešeči se kralj.

Jez uš Marija i sveti Jožef! — zakriči 
sad široko gledeči sóidat«. — »Nek mi 
hitro za božju volju malo podrže moju po
vrtnicu. da bum mogel praesentirati!«

Kralj je podržal povrtnicu, stražar je 
praesenliral te su se zatim posve prijateljski 
razišli.

Cetverostruka naredim.
Ne da hi mislili, da sam ja ovu pri- 

povest iz ja la nad Čakovcem zmislil zato, 
jer mi se je zameril, kad sam nedavno 
onde bil. budi radi druživa, budi radi nepo- 
voljnog stana ili zle košte. Ne! Ja sam sa 
svim tim bil podpuno zadovoljan, jer družtvo 
je bilo baš izabrano i fino makar i malo, 
ali mogle su ti se brate moj oči napasti na 
prekrasnih nedužnih dievojačkih licah — 
home liepših nego je brate tvoje, a stanu i 
linomu vinu kod petdeset godišnjega pobra
tima Seiferta, tko prigovori, taj ima sa umom 
posla. Anda neima tu nazloba niti jala, več 
pripovest je pripovest, a dogodilo se je još 
onda, kad se je pokojni gospodin fiškalis 
Vutsák ženil

Rečeni gospodin tiškališ se je sa svojom



Z  p o re ta  io n a .

Z Fiume nam pišeju sledeče: V susedni 
Šušak zvanoj občini je jedmi ženska žrtva 
postala svoje nepazljivosti. Belle Anna se 
/o v e ta ženska. Krnica je bila, pak da od 
zdenca si vodu nutri donese, sobom je od
nesla lam paša, v kojoj je petróleum gorel. 
Kad si je več vodu zagrabila, naglo se obr- 
nuia i lam paša, koju je na zemlju postavila, 
uije vzela v pamet, pak ju je prehitila. Pet
roleum je najedenput v jeden plamen buk- 
nul i v njezinu opravu vudril. Ženska se 
nato jako preplašila, počela bežati svom ši
lom za pomoč vikajuč. Plamen je na célo 
njezino telo navalil pak nazadnje se žena 
skup zrušila i omedlela. Doklam bi susedi 
do nje došli i z nje opravu doli ztrgali, 
telo se njoj več tak popeklo, da doktor, 
koga su odmab dozvali. več uije nikaj njoj 
mogel pomočti.

Z o r iv a  n e p a z ljiv o s t i.

Z Budimpešte nam odmab dvoje dogo- 
djaje pišeju. koje kažeju, kak more biti 
nesrečen človek poleg svoje nepazljivosti. 
Tak si je jeden želježnički službenik snažil 
svojega revolvera. Vu revolveru su bili i 
patroni. Mladič uije štel prije patroné vun 
pobrati, pak se lak dogodilo, da med sna- 
ženjum se revolver sprožil i kugla je mla
diču v prša odletela. Drugi dogodjaj pak je 
sledeči: Jedmi d vadeset Ijet stara devojka 
je pri gorečim lampašu nekaj delala. Okolo 
lampaša je s rukom nepazljivo mahala, pak 
tak se dogodilo, da se lampaš prebilil i go
reči petróleum se njoj po celi opravi raz- 
lejal. Težko oranjenu su ju v špital odpeljali.

G ro t iv a  k a k  opit tiču .

Stolberg Maria zvana grofica z Saksena 
si je domislila nekaj, pak je ove dane svoje 
sve imanje razdeljila med rodbinom, a kaš- 
telja svojega za betežnike dala, ona pak je 
med opatice v klošler odišla.

mladom gospum iz Varaždina po noči u 
kočiji Hribarovoj (jer onda još nije bilo 
željeznice) dopeljal domov u Čakovac i jer 
je tmina bila, povozila je kočija jednoga 
domačega purgara, koj je baš iz perja če- 
hanja domov išel. te ga težko ranila.

Varoški šenatori se na to drugi dan u 
sednici sastanu te izdaju naredbu. da od 
sad več nitko na večer nesme bez lampaša 
na ulicu pod globom od deset forintih.

Purgari su nad tim novim zakonom 
mrmlali, ali deset forinti je deset forinti, 
se nije nitko podufal novu naredbu preko
račiti. Dogovorili su se med sobom medju- 
tim tak, da je svaki uslied naredbe doista 
lampaša nosil, ali bez svieče.

Zapove onda poglavarstvo, da svaki 
mora i svieču u lampašu nositi. I opel su se 
dogovorili, te su od sad nosili lampaš i svi
eču u njem, ali ju vužgali nisu.

Po tretji krat varaško poglavarstvo na
loži, da se u lampašu ima svieča vužgati. 
Purgari su se naredbi opel pokorili, ali po 
dogovoru su sad nosili lampaš sa gorečom 
sviečom pod kepenjkom tak. da svejedno 
nije bilo nikaj videti.

Velikim, nezadovoljnim stepanjem poš- 
tovanih osiedelih ašešorskih glavah, izide po 
četvrti krat naredba, da se lampaši sa go
rečimi sviečami, odprto a ne sakriveno imadu 
okolo nositi. Sad tekar je gradjanom stanje 
stvari bilo jasno i naredba provedljiva.

K ut. K o iia y .

Húsár vu nebu.
• Najotlna Sala.

Vumrel je husar. Ide vu nebo. Na boku 
mu je sablja i čutora pripasana bila. Vudri 
po klučeniei zlatili i zavikne: Hej baček! 
ali ovdi stanuje zmožni Bog! ?

Prestraši se sveti Peter i vrata odpréti 
neufa.

»Odkud je došel te vragometni zbik- 
sanemi mustači človek ?« — zapita onak 
po tiho samoga sebe.

pritrdi si srdce sveti Peter, i vikne 
husaru: »Ovdi nčga mesta za te: idi vu 
pekel!

Odškuli se husar, i postavi se pred 
vrati pekla.

»Pusti me nutri ti zahirjenec!« — 
vikne na šatana; da bi te pisani maček 
včeknul.

»Odo si ?« — zapita ga vrag.
»Čuk Jožef husar sem ebata ?«
»Husar ?» — začudi se vrag. komu je 

od straha zdrhtala kozina brada.
»Nčsi dobro došel!« — reče vrag bu

sám.
»Idi vu nebo!«
»Am vezda odonud idein, tam su mi 

rekli, da nega tam mesta za husara, da mu 
svečjaka i Lucifer cesaru!«

Zapita vrag husara, jeli se je spominal 
svetim Jožefom? »Poveč mu. da ste godov- 
njaki reče husaru vrag, i na to pobral 
se vrag, da se je sve prašilo za njim.

Odide husar opel pred nebeških vratah. 
Buži. ter ruži po vrati. Sveti Peter ves pre
plašeni dobeži s k luči Musar ga niti pogledati 
neče, več zakrikne iz svega grla: »Sveti Jo
žef dragi moj stričan!«

Čuje to sveti Jožef, da ga negdo zove, 
gene se iz druživa sveteov, s kojimi se spo
minal baš vezda. kuliko bi deždja trebalo 
vu šumu. kuliko vu gorice, na sčlvine i 
senokoše ? Ogleda se na husara i reče mu: 
»Si ti Jožef?«

»Kaj pak da sem Jožef!«
»Pusti ga nutri, dragi prijatelj!» reče 

svetomu Petru.
Sveti Peter, nije znal, kaj bi napravil, 

odpre srdito vrata i stupi nuter husar s 
čakom i sabljom svojom. Gizdavo pogledava 
okolo i postane pred svetim Jožefom, se na
smeje i pruži mu svoju desnu ruku; hu
sar ni pet, ni šest, poči vu šaku svetomu 
Jožefu i zahvali se na njegvem prijateljstvu.

»A gde je tu kantina? — žedjen sem 
vragometno, ar sem došel iz peklenskoga 
orsaga!« — zakrikne husar.

Več je nčznal sveti Peter, kaj bi bil 
napravil s husarom. Poslal je jednoga fran- 
cuzkoga svetca, da ga spokori i na dober 
put oberne. Husar je rad poslušal toga svetca, 
prem. kad mu se drčmati pričelo; ali gda 
su se nebeške dčvice šetati počele, niti s 
vužem nebi bil mogel zastaviti husara.

Jedenput. gda je vu najvekši žalosti 
sedel sveti Peter, pokuči na vrata jeden 
trgovec, nakloni se i veli: »Gospodin vratar, 
dobro jutro njim želim!

Pogledne ga sveti Peter i reče trgovcu: 
Oho! ti nejdeš nutri! Vkanjlivi su bili tvoji 
refi, tvoje vage i bolhe, samo se odnesi odo- 
vud vu pekel!«

»Kaj bu tak? — reče trgovec, pak kaj, 
on husar je bolje zaslužil nebo, kak ja?«

Zdehne si nato sveti Peter i reče: »Da 
bi bar i njega odovud nestalo, bi bolje bilo.«

»Gospon! — veli trgovec me pus- 
tije na njegovo mčsto, ako ga ja vun spra
vim ?«

»No. ako to napraviš, onda te pustim« 
— obeča mu Peter.

Husar se prav s Noemom zabavljal 8 
punim vrčom vina kraj sebe.

»Oho, gospon husar, kaj vi nečete ple
sati? — reče trgovec cez rešetke husaru.

»S kim bi plesal ? — starim Abra
hamom ?«

»Nč, s ovemi husari ovdi vuni, céli 
regemint jih je tu«.

»Hej! huj! krikne husar, odprite mi bratja 
vrata!« — zavikne i narine si na pol glave 
čaku! još niti prčk podseka koračil nije, 
več mu se na taneč vijalo telo s ostrugami 
okovane čizme.

Vkanil ga trgovec. Niti jednoga husara 
nije bilo vuni.

Povrne se na zaj. ali mu sveti Peter 
reče: »A ja sinek, više nuter nigder nejdeš, 
koj jedenput vun zide, nuter više ne dojde.«

Kj, molil je vezda husar litanije, cifra- 
juč povedal je bibliju, kaj je samo mogel 
dobra želeti, to je želel trgovcu.

Kak se vuni popletal husar, zgleda na 
jedenput na strani jednoga bubnja, vritne 
ga od srditosti, kaj je odletel. Na to se 
obrne i vzeme vu ruke bubnja i počel je 
bubnjati i kričati: »Pervič! što da više 
za nje!«

To je počul trgovec, koj je razprestel 
rubce, žnjore, konce i napršnjake širom, na 
veliku srditost svetoga Petra i tržil je vu 
nebu.

Na glas bubnja, skočil je trgovec, po
bral je svoju robu i išel je k svetomu Petru 
i prosil ga je da ga naj pusti vun na lici
tacij u.

Sveti Peter čul je ruženje i dobro raz
met je, kaj to znamenuje, odpre vrata i 
pusti trgovca i na&lo vrata nazaj zapre

Tak je bil izhičen trgovec iz kraljestvo 
nebeško.

Stožil: jeden dolnji medjimurec.



Varga Lajos és .dr Kemény Fiilöp ügyvédek Sj
közbenjötiével megtarUmU) árverésen el- r* , » .« • ■ * J
adatni lóg. l)r. Kemény Fülüp érdekében a rOHtOS l6m lV3S  •
34, 344, 413. s Varangya Iván és neje ér
dekében a 34, 344, 413 és ‘2112 szíjkvben I ,:«V most szervezkedő első rangu honi
foglalt ingatlanok fognak yelárvereztetni. biztosító társaság az élet, baleset és

Venni szándékozók figelmezlelnek, hogy | népbiztositási üzlet fejlesztésére a város
az árverezés megkezdése elolt a fenti kikiál- és vidékére előnyös feltételek mellett
lási ár 10° „ át bánatpénz fejében letenni.

Perlak, 1898. évi szepl. 19-én. 1594 fő ü g y n ö k ö t
5227—6068 tik sz. 1898. . ra ...... , , ... .... .|r. keres nemkülönben lelugyelókel. szerve-

IVlYOllcit. zöket és üzlet szerzőket.
I)i. lersánezky Gyulának Pleinik Már-1 Állandó foglalkozás, biztos jó existen-

tonlioz vak) csatlakozása kimondalik s ki- \ .. . . .  .■ ... . . . .. ..............  ezia. A szakmában nem jártás egyenekbocsát tátik a kővetkező együttes ... . w . . . .  .
. . ; melle beoktatas czeljaból társasági tiszt-

Al\01(‘Sl Ilii(lotimkll\. viselőre a központból kiküldetnek.
A jx-rliiki kir. jlmóság mini llkvi lial.W Miuian e megyének minden községében

sag knzlnrre leszi, hogy dr. I ersánczky C * v 11 - . . , ... ...... , . . . . .
Imink és Pleinik Mii,Ion ,„.-királyi lakosok- '"‘‘V kt? v,8e,wk 4l,'Ua,nak azok »»‘V4* 
nak Palafta Iván és neje Leppen Mária tur-j z,d<ül szívesen fogadjuk, 
csiscsei lakosok elleni végrehajtási ügyében I Ajánlatok:
í Irt üli kr. löké. és jár. ugy 22 irt :i0 ..Biztosító-társaság 39 czinr alatt
kr. lóke ennek 189;). január 13-lólj ,
járó K„ 0 kamatai és H* „ késedelmi kamatai.; Zell"ano,l,s Zsi9|"on<1 “rll0! ***** 55 «•
13 fit 6ö kr. eddigi. 10 Irt 70 kr. árverés sürgősen Budapestre küldendők,

kérvényi költség kielégítése végett a nagy-n n n “  - | j
kanizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. jbi- 
róság) területén fekvő a tnrcsiscsei 20 szíj-
kvben A I 22. 21. 144. 147, 117. hrsz. a -----------------------------------------
foglalt ház lelek, legelő, erdő illetőség 609 .. , _B.
frt kikiáltási árban az K P T P ^ l P l l k

tHUH. é v i  J a n u á r  hő 7. n a p já n  IMI I U U I U I I II
</. (*. ÍO  á r u k o r

Turcsiscfie községházánál s a murscsáki **8Y előkelő társadalmi állással bíró
IKi* szljkvben 1 í20. hisz. a loglalt ingat- szentély, ki alkalmas egy legelsörendü
lan 309 Irl kikiállási árban az

ÍHUU. r \ i  J a n u á r  hó 7. n a p já n  életbiztosító-társaságot Csáktornya város

Dekanov,te községhlzátnU*"' Kemény Fű-1 Zalamegyében képviselni.
löp es dr. Dáni V ilmos ügyvédek közben- j Lredményleljes működés által rendes
jöl lével m eg larlandó  árverésen eladatn i fog. «. . .  , . . . . . . .r ..... i t i  i lizelés ernelo el. Ajánlatok relerencziaklersanezk\ Gyula erdekehen csak a murs- J
csáki I 108. szljkvben foglalt ingatlan adatik el. megnevezésével »G. M * megjelölése alatt

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogv .. . . . ...
... ... . 7 . 1 . r I I I  a PiCK Geza-lelf hirdetési irodaim,az árverés megkezdése elöli a lenti kikiál

tási ár lO° 0-ál bánatpénz lejében letenni Budapesten, Krzsébettér 3. czimzendők. 
kötelesek. (0)8 í

A kir. jbiróság mini llkvi hatóság. 1 r,1K) 1 1
Perlak. 1898. évi szepl hó In-én. __

0264/tik. 1898.
Végzés.

Dr. Kemény Fülöpnek, Varangya Iván 
és neje Blazseka Ilonának a muraközi la- 
karék-pénztarboz való csatlakozása kimonda- 
tik s kibocsáttatik a következő együttes

Arverési liirdetménv.
A perlaki kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a mura- 
küzi-takarékpénztár dr. Kemény Fiilöp Po
laki, Varangya Iván és neje Blazseka Ilona 
palinoveczi lakosoknak Blazseka Báliul pali- 
noveczi lakos elleni végrehajtási ügyében 
130 frt töke ennek 1897. július 30-lól járó 
0% kamatai, 4 Irt 36 kr. óvási és közlési.
• 3°/0 váltödij, 29 Irl eddigi. 10 frt 06 kr 
árverés kérvényi költség ugy 06 Irl 60 kr. 
és 69 frt 70 kr. tőkék és jár behajtása vé
geit a nagy-kanizsai kir törvényszék (a per
laki kir. jbiróság) területén fekvő a palinoveczi 
34 szljkvb 212 hrsz a. fogl ingatl 6 Irl

* 452/b. » » > 40
» 400/a. » - 49

* » 404 a » » » 42
» 260 b > » 18 *

» » 211 /c. » » » 0 0
» » 465/b. » » » 32 •>
» » 261 a. » » II
» » a. II. 449/6, 449/b., 451/h, 487/a.,

604/a., 596/a., 450/b., 468/c., 003/b., 697/b . 
303/1, 303/6, 303/8, 467/0. 489/a . 010/b. 
hrsz. a foglalt ingatlanok 663 frt:
292. sztjkvb. 249/60. hrsz. a. fogl iugatI. 74 Irt 
344 » 308 » » * 81»
413 » 36/b. » * ingatlan a
végreh. törv. 160. $-a alapján egészben 40 frt; 
318. szljkvben 048, 649, 060. hrsz. a. log
lalt ingatlanokból szerint Blazseka Bá
lintot illető rész 100 frl kikiáltási ár mint 
becsárban az

1898. évi deczember hó 30 napjan d e. 10 órakor
Palinovecz községházánál, Zakál Henrik,



862. sz. v. 1898.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiró- 
ság 1898. évi V. 456/1. számú végzése kö
vetkeztében Zakál Henrik Csáktornyái ügy
véd által képviselt a Muraközi takarék- 
pénztár javára Vláliek Vida és társai ellen 
96 írt s jár. erejéig 1898. évi nov. hó 4-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 615 frtra becsült kővetkező in
góságok, u. m.: 1 kukoriczakas kukoriczá- 
val, 1 pajta, széna, 3 ló, 1 sertésól és 1 
szekér nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 98. V. 456/2. számú végzése folytán 
96 frt tőkekövetelés, ennek 1898. évi szept. 
hó 7. napjától járó 6% kamatai 7s% váltó 
dij és eddig összesen 43 frt 65 krban 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
a helyszínén, vagyis Hodosánban leendő 
eszközlésére

1M9N. é v i d e c z e m h c r  hó 14. n a p já n a k  

d é lu tá n i 2  ó r á ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzt!zetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 668

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon. 1898. évi decz. 1-én.

S ó s  F r ig y e s

kir. bir. végrehajtó.

434 és435 sz. 1898.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1898. évi V. 264. és 265. számú vég
zése következtében dr. Hajós 1 erenez Csák
tornyái lakos ügyvéd által képviselt Megla 
István Csáktornyái és Sostarics János buzási 
lakosok javára Tkálcsecz Mihály és neje 
buzási lakosok ellen 250 frt 44 krajezár 
és 1 frt s jár. erejéig 1898. évi szept. hó
18-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 330 frt 20 krra becsült 
1 fonott kukoriczakas, 1 szekér, 1 sertvésól, 
széna, csutás kukoricza, bab, 1 tehén, 1 üsző 
és 1 bika borjú, szobabútorok és egyéb 
gazdasági fölszerelvényekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 98. V. 264 sz. végzése folytán 
259 frt 44 kr. tőkekövetelés, ennek 1898. 
évi augusztus hó 31. napjától járó 8% 
kamatai úgy 1 Irt töke és eddig összesen 
54 Irt 38 krban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Búzáson leendő eszközlésére

1 S 9 S . é v i  d e c z .  h ó  Í J .  n a p j á n a k  

d. e. 9  ó r á j a

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
íizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1898. decz. hó 1-én.
V la v in a  d á n o s

6 8») 1 1  kir. bir. végrehajtó.

5006 lk. 98.

A rveivsi hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstárnak 
Judmics Lörincz draskoveczi lakos elleni 
végrehajtási ügyében 40 frt 31 kr. tőke, 
ennek 1897. október 30-tól járó 5% kama
tai, 5 frt 90 kr. eddigi, 5 frt 20 kr. árverés 
kérvényi, 1 frt 65 kr. eszményi bélyeg ki
elégítése czéljából a n-kanizsai kir. törvény
szék (a perlaki kir. jbiróság) területén fekvő 
a dráskoveczi 1577. sztjkvben 21. hrsz. a. 
foglalt 82. népr. sz. ház a végreh. törv. 156. 
§-a alapján egészben a. 21. alatt Lechki 
András e. 4. alatt Kovács Lőrincz javára 
bekebelezett szolgalmi jogok fenntartásával 
412 frt kikiáltási árban az

1S9S. é v i d e cz . hó 29 . n a p já n  
d. c. 1 9  ó r a k o r

Dráskovecz községházánál dr. Tuboly Gyula 
közbenjöttével megtartandó árverésen el
adatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztelnek.hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni s 
a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben le
fizetni köteles és végre hogy az árverési fel
tételek a hivatalos órák alatt alólirt tkvi 
hatóságnál és Dráskovecz község elöljáróságá
nál megtekinthetők.

Az árverés elrendelése a fent említett 
telckjegyzőkönyvekben feljegyzendő.

Felperesi ügyvéd költségei 5 frt 40 
krban megállapittatnak. 686

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Perlakon, 1898. szept. 15-én.

KoszöiH'tnvil vánitás.t
ő Fensége Salvator Lipót főherczeg 

udvarmesteri hivatala.
Általános Asbestáru-gyár.

ü  császári ás királyi Feusége Salvator Lipót 
Főherczeg rendkívül meg van elégedve az asbestalppal 
bélelt czipőkkel. () Fensége hosszabb gyalog kirándu 
láson használta e czipőket és érezte, hogy lábai nem 
fáradtak úgy el, mint más közönséges czipőknél. Kül 
»lök egy pár vadász-czipőt, hogy annak a mintájára 
készítsenek másikat asbesttalpbéléssel, ugyanannál a 
czipésznél s aztán küldjék ide.

Hisszük. hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek 
és ép oly megfelelők, a mint megfelelők voltak a sza- 
lonczipök.

Zágráb. 189H. július hó 8 -án.
K R A H L, huszárkapitány.

Magyarország volt miniszterelnöke, a közigaz
gatási bíróság elnöke, a következőket Írja:

Tisztelt Doktor ur !
Az asbestbetétü czipők kitilnőeknek bizonyultak, 

szilárdan és puhán járok; megszűnt minden lábfájá
som, úgy hogy azt hiszem lábbajom semmi 
további orvoslást nem igényel.

Szives tanácsát köszöni
Dánoson, 1897. évi szeptember 17-én.

tisztelő hive 
Wekerle Sándor.

P P  Nincs többé lábfájás!

e
. Ó v ju k  iá  ha  in  k a  t hideg-

A  tő i, n e d v e s s é g tő l és  

1 0  m e g h ű lé s tő l.

W I  Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem
g f  borkeményedés. sem lábdaganat. 
r ____________ sem lábégés._________ _

Rövid idei viselés után m e g k ö n y y e b b ü l a já r á s a  
annak, ki czipőjét d r . H ö g y e s -f é le ,  a z  e g é s z  v ilá g o n  

s z a b a d a lm a z o t t  a s b e s t t a lp b é lé s s e l  lá t ja  e l.

Kettösvasfagsagu 1 frt 20 kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr.
gyermekeknek fele.

Az asbestalpbélés kitűnőségét legjobban bizo- 
nyiija, liogv a c s .  é s  k ir . k ö z ö s  h a d s e r e g n e k  és  
a m . k ir . h o n v é d s é g n e k  e d d ig  z z .5 0 0  p á r  s z á l 
l ít ta t o tt .

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz elő- 
leges beküldése mellett. Felvilágosítások, prospectusok 
és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Á lt a lá n o s  A s b e s t á r u -g y á r  b e té ti t á r s a s á g ,  

B u d a p e s t  V I. S z i v -u t c z a  '8 -
524 6 — 22 ____________________________________

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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|  M uraközi takarékpénztár részvény-társaság, j 1
P) Csáktornyán. d )

| l l h ’flftm v n y . 5 1

A muraköxi takarékpénztár részvénytársaság gyűjtő- és előleg üzleté- v  ' 
E? nek Vll-ik csoportját következő feltételek mellett alakítja meg:

I. Kgy-egy részlet után helenkint f>o kr. fizetendő, az első befizetés J  I 
U 1899. évi január ho 4-en veszi kezdetét.
d j 2. A befizetések csakis 208 hétre terjednek. J P
SP A takarékpénztár egy-egy ló i  írtta l befizetett részlet után a 208 0
8F hét lelolylával MA forintot fizet vissza.
8P í. Az ekképen I I forintot kitévő kamat í)°/u kamatozásnak felel meg. y

í. A kamatokat terhelő adó közvetlen a takarékpénztár által fog JEP
3 megfizettetni.
3: ö. .Minden részlet után az egész összeg llf> forint előleg adatik. JEP

7. A szokásos alapítási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon JE * 
y j körülményre, hogy gyűjtő- és előleg iizletiinkheni résztvevők egymás irállyá- 

hali egyetemleges kötelezettségben nem állanak, ezen üzlet úgy a rész t-m in t jE ' 
ö* kölrsőnvevőnek igen ajánlható. J  '
OF Kéijiik tehát azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó. J  '
Ef miszerint nálunk jelentkezni vagy azt levélben velünk közölni szíveskedjék. '
3  ICsáktornyán. IM*s. deezemher lió 1-én. |

&  | i
3  Č)
|  /I m u r n k f ix i  t/# k n r ó A/>én /(n  r  ,

3  2 A / / / / / z f / n  f ó s t í f f / i , •
3  i

Melléklet a „Muraköz" 1898. évi deczember hó II. (50-ik) számához.



5436. tik. 1898.
Végzés. >

Szrahia Iván, Mária és Teréznek úgy í  
Szrahia Balázs és Grész Alajosnak az al. ;  
muraközi takarékpénztárhoz való csat lakó- 
zása kimondatik és kibocsáttatik a következő >

Árverési hirdetmény. ^

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság A  
közhírré teszi, hogy Szrahia Iván, Mária, 
Teréznek, Szrahia Balázsnak, Grész Alajos- s, 
nak és az al.-muraközi takarékpénztárnak 
Szrahia György m.-királyi lakos elleni végrê  A 
hajtási ügyében 90 írt, 16 írt 25 kr., 17  ̂
frt 83 kr. és 110 írt 50 krt tőkét, ez utóbbi- A 
nak 1898. évi május hó 12. napjától járó 
6% kamatai, 9 frt 85 kr. árverés kérvényi A 
költség kielégítése végett a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság terű- A 
létén) fekvő a m.-királyi 158. sztjkvben 110. 4/1 
hrsz. a. foglalt 7. népsorzs. ház a végreh. A 
törv. 156. §-a alapján egészben 86 frt ki- 
kiáltási ár mint becsárban az 692 A

1899. évi január hó 3. napján d. e, 10 órakor >

Mura-Király községházánál dr. Kemény Fü- N 
löp, Csesznék József és Grész Alajos közbe- 
jöttével megtartandó árverésen eladatni fog. \  

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 4j 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál- 
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni í  
kötelesek. a

Kelt Perlakon. 1898. szepL 23-án.

t 1
. 1198. sz. ki. 98, 4

I Hirdetmény. 3
 ̂ Alulírott község elől,járósíiga részéről ezennel közzé ,

* tétetik, miszerint Belicza község tulajdonát képező ]
t !

| vadászterület ;
f egymásután következő 6 évre nyilvános árverésen 1898* <
[ évi deczem ber hó 29-én  déle lő tt 8 órakor Be- 3
 ̂ liczán. a körjegyzői irodában bérbe fog adatni. ;

 ̂ Beliczán. 1898. évi deczember 1. 3

1 Larnszak István Baksza J e ro m o s
 ̂ körjegyző. kiró. <

\ 691 1— 2

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR]
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
u. ni. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, 

számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpilatokat.
műveket stb. stb.

b á rm e ly  nyelven  és k iv ite lb e n

n p " *  a legjutányosabb árak m e l l e t t i b ő l
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